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Zintegrowany System Analityczny  
do innowacyjnych i kompleksowych badań molekularnych 

2012 2011-2012 

2015 2016 2007 2013 2011-2012 

aparatura do badania genomów i transkryptomów 



• rozwój innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy w sektorach 

będących w zakresie prac Instytutu: nauk zootechnicznych i rolniczych, 

biologii i genetyki molekularnej oraz genomiki i genetyki zwierząt 

• poszerzenie zakresu prowadzonych prac o charakterze naukowym i 

badawczo-rozwojowym w obszarze nauk rolniczych 

• realizacja wielkoskalowych, interdyscyplinarnych, kompleksowych  badań 

• współpraca krajowa i międzynarodowa 

• kształcenie kadry naukowej  



Skala badań 

• Resekwencjonowanie całych genomów i transkryptomów 

• Mikromacierze SNP: np. OvineSNP50 Genotyping BeadChip - 54,241 SNP /12 próbek 

• Mikromacierze ekspresyjne: np. Custom Gene Expression Microarray, 44K x 4 

• Mikromacierze  CGH (Comparative Genomic Hybridization) np. Custom Horse aCGH 400K x 4 

• OpenArray Plates – np. Custom TaqMan SNP OA plates 240 SNP x 12 próbek 

• Karty TLDA do ekspresji genów np. format 11 genów /4 powtórzenia / 8 próbek 

• Płytki 384-dołkowe np. format 64 assay’e ekspresyjne / 3 powtórzenia / 3 próbki 

• Płytki 96-dołkowe np.  

Walidacja wyników poszczególnych metod  
z zastosowaniem innych technik badawczych, na innej platformie  



Badania, projekty 

• Doskonalenie metod oceny genomowej  

• Ustalanie genotypów dla genomowego panelu markerów SNP w ramach programu selekcji genomowej 

• Identyfikacja podłoża genetycznego cech produkcyjnych z zastosowaniem wysokowydajnych technik analiz 
genomu  

• Identyfikacja zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych w genomach zwierząt 

• Analiza metylacji genomów 

• Ocena profilu ekspresji oraz zmian w transkryptomie zachodzących pod wpływem różnych czynników 

• Ocena profilu ekspresji miRNA oraz identyfikacja nieznanych cząstek miRNA występujących w różnych tkankach  

• Wykorzystanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA do charakterystyki struktury genetycznej różnych 
ras zwierząt gospodarskich oraz oceny zmienności genetycznej populacji 

• Hodowle kultur tkankowych oraz linii komórkowych pierwotnych  i immortalizowanych 

• Analiza ekspresji genów i białek 

• Analiza polimorfizmu genów w aspekcie poszukiwania markerów powiązanych z różnymi cechami m.in. 
chorobami genetycznymi zwierząt gospodarskich 

 

 



Usługi 

• Kontrola rodowodów/kontrola pochodzenia zwierząt gospodarskich (markery mikrosatelitarne - 
STR): bydło, konie, owce, świnie, psy, jelenie, sarny, dziki, gołębie 

• Identyfikacja osobnicza zwierząt 

• Analiza śladów 

• Identyfikacja komponentów zwierzęcych (ilościowa i jakościowa) w mięsie, paszach i 
produktach spożywczych na podstawie polimorfizmu mitochondrialnego DNA 

• Analiza kariotypu zwierząt gospodarskich  

• Identyfikacja mutacji u bydła (BLAD, DUMPS) 

• Genotypowanie trzęsawki owiec 

• Genetyczna identyfikacja płci 

 
http://lgm.izoo.krakow.pl/ 



Współpraca 

• Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB 

• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

• Uniwersytet Rzeszowski 

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

• Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży 

• Polska Federacja Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka 

• Polski Związek Hodowców Koni 

• SGGW 

• Uniwersytet Gdański 

• Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 



Współpraca 

• University Of Córdoba (Spain) 

• Swiss Institute of Equine Medicine ISME, University of Bern and Agroscope 

• University of California-Davis 

• University of Nebraska–Lincoln 

• Cornell University, Ithaca New York 

• College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences; Texas A&M University 

• Institute of Animal Science – National Academy of Agrarian Science of Ukraine 



Zapraszamy do współpracy 
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